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اإليــــــــــــــدز

هل يوجد عالج ؟

العالج مبضادات الفيروسات القهقرية أو العالج الثالثي يوقف تكاثر الفيروس في الدم ويؤخر ظهور األعراض املرضية والتي
تسمى اإليدز وتعمل على حتسني احلالة الصحية العامة للمتعايش مع الفيروس الى فترة طويلة.

عدوى فيروس نقص المناعة البشري في فلسطين؟!

أولى احلاالت التي مت تشخيصها في فلسطني كانت في عام
1988سجلت على أنها إصابة من اخلارج (مغتربني) مما يوحي
ّ
بخطورة أكبر إلنتقال العدوى داخل األراضي الفلسطينية.
في عام  ،2010سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 65
حالة تراكمية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كانت
اغلبها حاالت مرض ّية ،كان منها عدد قليل متعايش مع
الفيروس ،وبحسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية
فهنالك إمكانية لوجود ما يقارب  500 – 250حالة
متعايش مع الفيروس.
في إطار سعي وزارة الصحة وبالتعاون مع املؤسسات
الشريكة واملعنية لإلستجابة ألولويات البرامج املتعلقة
بااليدز ،تقوم الوزارة بتوفير الفحص الطوعي املجاني
للراغبني ،اذ يجرى هذا الفحص في دائرة الطب الوقائي
بوزارة الصحة واملنتشرة في جميع أنحاء الوطن.

االيدز هو متالزمة العوز املناعي املكتسب والذي يسببه فيروس نقص املناعة البشري الذي يصيب جهاز املناعة في جسم
اإلنسان فيضعفه ويدمر قدرة اجلسم على محاربة العدوى واألمراض ،وتنتج عن اإلصابة بالفيروس مجموعة من األمراض
االنتهازية الناجتة عن ضعف اجلهاز املناعي جلسم اإلنسان.

ان التعايش بعدوى نقص المناعة البشري ليس عقابا من السماء لذنب اقترف
يعاني املتعايشون باإليدز من وطأة الشعور بالعار والتمييز ضدهم من املجتمع او حتى األسرة واملقربون لهم ،األمر الذي
يدفع املصاب/ة الى اإلنعزال عن املجتمع احمليط خوفا من وصمة العار ،والشعور بعدم األمان واحلماية والنبذ حتى لو
كانت اصابته دون ذنب جناه ،مما قد يولد عندهم الشعور باإلكتئاب والتردد في احلصول على العالج وحماية انفسهم ومن
حولهم من هذه العدوى.

المتعايش باإليدز له حق الحصول على الرعاية الطبية وحماية حقوقه اإلنسانية

كونك متعايش ًا مع الفيروس  ....لن يحرمك أن حتيا
حياة طبيعية.
املتعايش مع الفيروس ليس مجرما» وال يجب عزله عن
االخرين.
إن الوصمة والتمييز ،أو حتى اخلوف منها ،ميكن ان تؤدي
الى انحجاب املصابني من اإلقبال والتحدث حول وضعهم.
إنّ جترمي املتعايشني مع فيروس نقص املناعة يعمق الوصمة والعار والتمييز ،ويحد من إزالة احلوافز الختبار فيروس نقص املناعة
البشري (إذا كان هناك اشخاص ال يعرف وضعهم فال ميكن محاكمتهم)  ،فضال عن تقويض الثقة في مقدمي الرعاية الصحية.
االحتاد الدولي لتنظيم االسرة يعارض التشريعات التي جت ّرم املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشري سواء كان متعمد او غير
متعمد ويجب البحث عن القانون اجلنائي لتسوية النزاع في هذه احلاالت.

لن أدع االيدز يسلبني حياتي  ....و لن نسمح له أن يكون عقبة في حياتنا
يجب التأكيد على أن جميع األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشري على علم بكيفية احلصول على املشورة
القانونية من اخلبراء.
جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
املكتب التنفيذي  :القدس شارع األخطل الصغير -ص.ب19999
هاتف , Tel: 02-6283636 :فاكسFax: 02-6261675 :
بريد إلكترونيEmail: info@pfppa.org :
الصفحة اإللكترونيةWebsite: www.pfppa.org :

مطبعة الرسالة املقدسية 02-5836417 :

االيدز ليس وصمة

يجب احلد من وصمة العار والتمييز والعمل على رفع الوعي داخل املجتمعات حول طرق اإلصابة ،الوقاية والرعاية
الالزمة.

ينتقل فيروس نقص المناعة البشري بالطرق التالية:
التعرض للدم الملوث:

إن احدى طرق انتقال الفيروس هوالتعرض لدم ملوث بالفيروس وذلك عن طريق:
• عملية نقل دم من مصاب إلنسان سليم
• إستخدام حقن ملوثة بالفيروس وخاصة بني متعاطي املخدرات
• الوشم والوخز باإلبر واألدوات احلادة

اإلتصال الجنسي غير المحمي:

االتصال اجلنسي بني شخص سليم وشخص متعايش مع فيروس نقص املناعة البشري دون إستخدام وسائل الوقاية مثل
الواقي الذكري أو األنثوي مما يؤدي الى التعرض اللتقاط العدوي بالفيروس ،ويعتبر اإلتصال اجلنسي من أهم أسباب
إنتقال عدوى الفيروس في العالم

من أم مصابة إلى الجنين:

ينتقل الفيروس من االم الى اجلنني في أثناء احلمل أو الوالدة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

غالبا ما تكون اإلصابات بفيروس نقص المناعة البشري
إما منقولة عن طريق اإلتصال الجنسي
أو مرتبطة بالحمل والوالدة واإلرضاع في حال كانت األم
المتعايشة مع الفايروس
ان هناك عالقة ورابط قوي بني فيروس نقص املناعة البشري والصحة
اجلنسية واإلجنابية ،فان العتالل الصحة اجلنسية واإلجنابية
وفيروس نقص املناعة البشري /اإليدز أسبابا مشتركة راسخة ومن
ضمنها الفقر ،عدم املساواة بني اجلنسني ،التهميش اإلجتماعي
الذي يطال املجموعات السكانية األكثر ضعفا والوصمة والتمييز.
ان الربط بني برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وبني برامج الوقاية
من فيروس نقص املناعة البشري /اإليدز يعود بعدد كبير من املنافع
التي تنعكس على الصحة العامة ،منها:
• تيسير احلصول على اخلدمات املقدمة املتعلقة بفيروس نقص
املناعة البشري/اإليدز والصحة اجلنسية واإلجنابية ،وضمان
اخلدمات األساسية منها
• حتسني فرص حصول األشخاص املتعايشني على خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية التي تتالءم مع حاجاتهم
• احلد من وصمة العار املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشري/اإليدز
• دعم أكبر للحماية املزدوجة من احلمل غير املتعمد ومن األمراض
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشري ،ملن هم في حاجة لذلك ال سيما الشباب.

يجب دمج وتعزيز برامج اإليدز مع خدمات صحة األمومة مبا في ذلك تقدمي املشورة واحلصول على الرعاية الصحية
باالضافة الى العالج والدعم للمصابات بالفيروس.

تحذير  ...في جميع مراحل اإلصابة ومنذ لحظة دخول الفيروس للجسم
يكون الشخص قادرا على نقله إلى اآلخرين
الفيروس ال ينتقل عن طريق املمارسات اإلجتماعية مع املتعايش مع فيروس نقص املناعة البشري كاملصافحة ،املعانقة،
التقبيل او تبادل األكل واملشرب او اجللوس بجواره او استخدام املرحاض واحلمام.

المتعايش مع الفيروس له الحق في الحياة والعالج والرعاية والدعم والمساندة واإلهتمام
كيف يبدو المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري!

ال يدل املظهر اخلارجي على اصابة الشخص بالعدوى امنا:
 يتأثر جسم املتعايش مع الفيروس بصورة تدريجية وبطيئة وقد يبدو لفترة طويلة بكامل الصحة ميارس حياته بصورة طبيعية.قد تظهر أعراض كاإلسهال املزمن – إرتفاع درجة احلرارة – الضعف العام والهزال وفقدان الوزن وفي مرحلة متقدمة تبدأ
اإلصابة بالعدوى اإلنتهازية كااللتهاب الرئوي والعدوى الطفيلية والفيروسية والفطرية وبعض أنواع األورام السرطانية.

الشخص المتعايش
يمكنه البقاء بصحة جيدة ولسنوات عديدة يزاول فيها حياته الطبيعية لفترة طويلة
من المطلوب وعلى جناح السرعة تدابير قانونّية أخرى تتعلّق بالسياسات تكون أكثر صرامة من
أجل حماية األشخاص والمجموعات السكانية الضعيفة من ضمنها االشخاص المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة البشري من التمييز
كيف يتم التعرف على اإلصابة بالعدوى؟

السبيل الوحيد هو اخلضوع لإلختبار الطوعي للفيروس واحلصول على املشورة ()VCT

السؤال االهم هو “هل فيروس نقص المناعة البشري قاتل؟”

ليس إذا مت احلصول على العالج املناسب وفي الوقت املناسب ،لكن من الثابت أن العدوى بالفيروس تؤدي الى مرض اإليدز.

إحم نفسك من التعرض للعدوى بالفيروس عبر
اإلخالص لشريك جنسي واحد غير مصاب  -إستخدام الواقي الذكري عند اإلتصال الجنسي
تجنب التعرض لألدوات الحادة الملوثة
إن املعرفة بطرق إنتقال الفيروس وعدم ممارسة السلوكيات التي تؤدي خلطر التعرض للعدوى مثل اإلتصال اجلنسي
دون حماية ،عدم إستخدام احلقن امللوثة يؤدي الى احلماية من العدوى بفيروس نقص املناعة البشري  /االيدز.

